
Jeśli odejdziesz,
dokąd pójdę ja?





Jesteśmy 
tu dla Państwa. 
W naszych krematoriach dla zwierząt ROSEN-
GARTEN właściciele zwierząt od lat mogą
pożegnać się ze swoim ukochanym pupilem. 
Od lipca 2021 r. ta możliwość pożegnania jest 
także dostępna dla właścicieli koni w naszym 
krematorium dla koni ROSENGARTEN w
Badbergen. Chętnie udzielimy Państwu 
szczegółowych informacji na temat kremacji 
Państwa drogiego towarzysza.

  Doświadczenie w pochówku dla zwierząt od 
2002 r.: W trudnych chwilach pożegnania jeste-
śmy pełnym zrozumienia partnerem u Państwa 
boku. 

  Indywidualna asysta: Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji 365 dni w roku i szanujemy

 Państwa życzenia.

  Bezpieczeństwo i kwalifikacje: Nasz zespół jest 
doskonale wyszkolony, a wszystkie nasze procesy 
kremacji oparte są na systemie zarządzania jako-
ścią certyfikowanym przez DEKRA.

  Lokalizacje na terenie całego kraju: W niemal 
całych Niemczech pomagamy Państwu w tych 
trudnych chwilach.

„Kiedy o niej myślę, odczuwam 
najgłębszą wdzięczność”.
Kynolog Martin Rütter (tutaj z suczką Emmą) zaufał 

doświadczeniu Zakładu kremacji i pochówku zwierząt 
ROSENGARTEN w kwestii ostatniej drogi jego pupilki Miny.



Ceny

Kalkulacja ceny następuje na podstawie wagi ustalonej w krematorium dla zwierząt ROSENGARTEN (waga zwierzęcia plus
dodatki, worek kremacyjny). Ceny z VAT

WAGA KREMACJA INDYWIDUALNA KREMACJA WSPÓLNA KREMACJA PODSTAWOWA

poniżej 1 kg 145,00 € 100,00 € 70,00 €

do 4 kg 225,00 € 120,00 € 90,00 €

do 10 kg 255,00 € 140,00 € 110,00 €

do 16 kg 285,00 € 160,00 € 130,00 €

do 22 kg 315,00 € 170,00 € 140,00 €

do 45 kg 335,00 € 180,00 € 150,00 €

od 45 kg 355,00 € 190,00 € 160,00 €

ODBIÓR

do 30 km 35,00 € 35,00 € 35,00 €

od 30 km dopłata 1,00 € / km na trasę dopłata 1,00 € / km na trasę dopłata 1,00 € / km na trasę

PRZEWIEZIENIE 25,00 € 25,00 € 25,00 €

ODBIÓR

W oddziale bezpłatnie Niemożliwe Niemożliwe

Paczka 14,95 € Niemożliwe Niemożliwe

Odbiór osobisty do 30 km 30,00 € Niemożliwe Niemożliwe

Odbiór osobisty od 30 km dopłata 1,00 € / km na trasę Niemożliwe Niemożliwe

DOPŁATA ZA WEEKENDY
I DNI WOLNE 50,00 € 50,00 € 50,00 €

MAŁE ZWIERZĘTA

Informacja: Wszystkie obowiązujące ceny podano na stronie www.rosengarten-tierbestattung.de/preise/



Rodzaje kremacji

Kremacja indywidualna
Państwa pupil zostanie

spopielony osobno i mogą 
Państwo się z nim osobiście 

pożegnać.

Kremacja zbiorowa
Państwa ulubieniec zostanie 
spopielony razem z innymi 

zwierzętami. Prochy pozostają 
na naszym terenie.

Kremacja podstawowa*
Państwa pupil zostaniespopielo-
ny razem z innymi zwierzętami. 
Prochy są rozsypywane anoni-

mowo na terenach naturalnych.

* Kremacja podstawowa to oferta dla właścicieli małych zwierząt.

WAGA KREMACJA INDYWIDUALNA KREMACJA WSPÓLNA

0 - 150 kg 990,00 € 590,00 €

do 400 kg 1.490,00 € 790,00 €

do 600 kg 1.890,00 € 890,00 €

od 600 kg 1.990,00 € 990,00 €

ODBIÓR

do 30 km 150,00 € 150,00 €

od 30 km Na zapytanie Na zapytanie

KONIE

Informacja: Kremacja koni przeprowadzana jest tylko w Badbergen.



Indywidualne pamiątki

Cały nasz asortyment z możliwością wykonania indywidualnego projektu można znaleźć na 
stronie: www.rosengarten-versand.de

  Urny wewnętrzne: Umożliwiają stworze-
nie miejsca pamięci w zaciszu własnych 
czterech ścian. 

 
  Urny zewnętrzne: Odporne na warunki 

atmosferyczne i rozkładające się w ziemi, 
dają możliwość kultywowania pamięci na 
łonie natury. 

  Ozdoby z prochami: Niech mała część 
ukochanego towarzysza pozostanie z 
Państwem na zawsze.

  Odciski łap: Wykonane w gipsie lub w 
formie grafiki jako pamiątka po Państwa 
ukochanym czworonogu. 



Drodzy Właściciele zwierząt! 
 
Trudno jest podejmować decyzje, gdy przeżywa 
się żałobę po ukochanym zwierzęciu domowym. 
Wiemy o tym z własnego, wieloletniego do-
świadczenia. Dlatego my, zespół ROSENGARTEN, 
jesteśmy w tym trudnym czasie u Państwa boku. 
Pomagamy znaleźć godne ramy dla ostatniej 
drogi Państwa wiernego towarzysza. Wszystko,
co robimy, robimy z miłości do zwierząt. Dosko-
nale rozumiemy, co Państwo czują w tej sytuacji.  

Rosengarten – miejsce czułego
pożegnania.
Miejsce, gdzie mogę przeżywać żałobę tak, jak 
chcę. Gdzie mogę zadać wszystkie pytania i poczuć, 
że ktoś jest przy mnie w tym trudnym czasie. 
Gdzie moje życzenia zostaną wysłuchane, a mój 

ciężar zdjęty, gdy nie wiem, co dalej robić. Gdzie 
otrzymam pełne zrozumienie i współczucie. Tego 
wszystkiego doświadczam w Rosengarten.
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